TREBIŠOV NAHLAS

R

VOLEBNÝ PROGRAM 2018
1. DETI a MLÁDEŽ
1.
2.
3.
4.

Vybudujeme ďalšie detské ihriská.
Zrekonštruujeme zostávajúce budovy materských škôl.
Obnovíme mládežnícke koncerty TrebiShow.
Zriadime mestský mládežnícky klub aj pre netradičné záujmové aktivity.

2. PORIADOK a ČISTOTA
5.
6.
7.
8.

Zlepšíme verejný poriadok aj aktívnym využívaním kamerového systému a jeho rozšírením do osady/tábora.
Zmodernizujeme verejné osvetlenie a to aj v okrajových častiach mesta.
Obnovíme čistotu verejných priestranstiev.
V osade/tábore obmedzíme negatívne zdravotné javy aj zriadením zdravotníckych asistentov
a zvýšením počtu terénnych sociálnych pracovníkov.
9. Obmedzíme kontajnerizmus aj výstavbou podzemných kontajnerov.
10. Zlepšíme zber, triedenie a likvidáciu komunálneho odpadu aj zvýhodnením triedenia v domácnostiach.

3. DOPRAVA a PARKOVANIE
11.
12.
13.
14.

Prebudujeme cesty, chodníky a parkoviská na sídlisku JUH.
Rozšírime existujúce a postavíme nové mestské parkoviská so súčasnou výsadbou novej zelene.
Prestaviame križovatky za účelom ich väčšej priepustnosti.
Podporíme urýchlenie výstavby Terminálu Integrovanej Osobnej Prepravy (TIOP) vrátane podchodu
pod koľajiskom.
15. Vytvoríme podmienky pre rozšírenie cyklodopravy v meste a v jeho blízkom okolí.
16. Urýchlime opravy chodníkov a ciest po celom meste.

4. KULTÚRA a ŠPORT
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Obnovíme priestory mestského kultúrneho strediska.
Navrátime do mesta kultúrne podujatia s poprednými slovenskými aj zahraničnými umelcami.
Výrazne podporíme menšie mládežnícke športy.
Zlepšíme technický stav kultúrnych a športových budov a zariadení.
Opravíme existujúce a vybudujeme nové lokálne športoviská v obytných štvrtiach a oddychových zónach.
Zlepšíme starostlivosť o mestský park.

5. BÝVANIE a BYTOVÝ PODNIK
23.
24.
25.
26.
27.

Postavíme bytový dom s mestskými nájomnými bytmi.
Začneme prípravu územia pre výstavbu rodinných domov.
Zlepšíme činnosť Bytového podniku a jeho služby.
Zbúrame zdevastovaný bytový dom 1645 na Zimnej ulici bez neprimeraných dopadov na jeho obyvateľov.
Preorganizujeme nájomné vzťahy v mestských bytoch v osade/tábore, pričom uprednostníme
platiacich nájomníkov pred neplatičmi tak, aby každý dostal príležitosť, ale aby nič nebolo zadarmo.

6. EUROFONDY a (NE)ZAMESTNANOSŤ
28. Využijeme každú možnosť žiadať na realizáciu rozvojových zámerov príspevky z eurofondov
a iných externých zdrojov.
29. Pre udržanie a zvýšenie zamestnanosti podporíme miestnych podnikateľov zamestnávajúcich obyvateľov
mesta.
30. Zriadime mestský sociálny podnik financovaný zo štátnych zdrojov a aj obyvateľov osady/tábora v ňom
zapojíme do riadneho pracovného procesu.

